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Ventilátor
V přednastavení je ventilátor zapnut.
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A
Ventilátor můžete zapnout/vypnout tak, že najednou
B tlačítka
D stisknete

C
a

CS

P

a podržíte je stisknutá po

dobu 3 sekund.
P
Q
Svítící symbol funkce Fresh Control s technologií E
6th Sense (6. smysl) signalizuje zapnutí ventilátoru
a
D
tím pádem také aktivaci funkce Fresh Control s technologií
6th Sense (6. smysl). Je-li okolní teplota vyšší
F
R
Q
než 27 °C nebo pokud se na skleněných policích objeví kapky
vody, musí být ventilátor zapnutý,
aby
E
G potravin. Deaktivací ventilátoru lze optimalizovat
byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchovávání
F
R
spotřebu energie.
H

G

I se ventilátor automaticky restartuje.
Poznámka: Po výpadku proudu či vypnutí spotřebiče
H

L
M
Rychlé chlazení
N
Tlačítko
podržte stisknuté po dobu 3 sekund,
O

I
L
M
chcete-li rychle ochladit chladicí oddíl, nebo
N
6 hodin před vložením většího množství potravin ke
O

Stand-by
Pro vypnutí spotřebiče podržte
stisknuté po dobu 3 sekund.
V pohotovostním režimu Stand-By
se na displeji nerozsvítí žádná ikona
a osvětlení chladicího oddílu zůstane
vypnuté. Chcete-li spotřebič znova
zapnout, stačí tlačítko opět krátce
stisknout.
Poznámka: Tímto postupem se
spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

zmrazení v mrazicím oddílu. Při zapnutí funkce se
rozsvítí ikona .
Image 2
Image 3
Funkce se vypne automaticky po 30 hodinách.
Chladicí oddíl
Případně ji můžete vypnout ručně opětovným
A.
Ovládací
panel
Image Frigorifero
2
Image Frigorifero
3
Comparto
Comparto
podržením stisknutého tlačítka
po dobu
B. Ventilátor a antibakteriální filtr proti zápachu
3 sekund.
(podle
modelu)
Comparto
Comparto
A. Pannello
comandiFrigorifero
A. Pannello
comandiFrigorifero
Poznámka: Potraviny, které mají být zmrazeny,
C.
Žárovky
LEDantibatterico
(podle modelu)
B.Ventola
e filtro
e antiodore (a seconda del modello)
umísťujte tak, aby nepřišly do kontaktu s již B.Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
D.
Police
C. Luci
a LED
( a seconda
del modello)
C. Luci A.
a LED
( a seconda
del modello)
A.
Pannello
comandi
Pannello
comandi
zmrazenými potravinami.
E.
Plocha
zakrývající
na ovoce
a zeleninu
D. Ripiani
D. Ripiani
B.Ventola
e filtropřihrádku
antibatterico
e antiodore
(a seconda del modello)
B.Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
F.
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E. Piano
copertura
frutta
e verdura
E. Comparto
Gradi"
seconda del modello)
C.diLuci
ana
LED
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del modello)
C. Lucispeciale
a LED ( a"Zero
seconda
del(amodello)
G.
Typový
štíteke(umístěný
F. Cassetto
frutta
verdura na boku přihrádky
F. PianoD.diRipiani
copertura cassetto frutta e verdura
D. Ripiani
G. Targhetta
matricola
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a lato del
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G. Cassetto
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a di
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H. Targhetta
matricola
(postacassetto
a lato del
cassetto
frutta e verdura)
O.
Poličky
na dveřích
F. Cassetto
frutta e verdura
F. Piano
di copertura
frutta
e verdura
P. Fermabottiglie
in dotazione)
P. Balconcini
G. Targhetta
matricola
(posta
a lato del
cassetto frutta e verdura)
G. Cassetto frutta e verdura
P.
Přihrádka
na (se
láhve
(pokud
je součástí
dodávky)
Q. Balconcino
bottiglie
Q. Fermabottiglie
in dotazione)
O. Balconcini
H. Targhetta(sematricola
(posta a lato del cassetto frutta e verdura)
Q.
Police
na láhve
R. Balconcino
bottiglie
P. Fermabottiglie (se in dotazione)
P. Balconcini
Zona meno
freddazóna
Q. Nejméně
Balconcino
bottiglie
Q. Fermabottiglie (se in dotazione)
chladná
Co dělat, když...
Možné důvody:
Zona intermedia
Zona meno
fredda
R. Balconcino
bottiglie
Středně
chladná zóna
Spotřebič může být v režimu Stand-by.
Zona più
fredda
ZonaMohl
intermedia
Nejchladnější
zóna fredda
Zona
meno
se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.
Zonapro
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eintermedia
verdura
Zona più
fredda
Zóna
ovoce
a zeleninu
Zona
Zona
meno fredda
Zona frutta
verdura
Zona più fredda
Zonaeintermedia
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.
Mrazicí
oddíl
Zona frutta e verdura
Zona più fredda
Comparto
Congelatore
H. Stop Frost (je-li u modelu)
Zona frutta e verdura
Comparto Congelatore

I.
Horní
přihrádka
(prostor pro uchovávání
Comparto
Congelatore
H. Stop
Frost
(se disponibile)
zmrazených
a
hluboce
potravin)
I. Cassetto superiore (zona dizmrazených
conservazione
alimenti congelati e surgelati)
L.
Prostřední
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pro uchovávání
osvětlení nefunguje.
L. Cassetto
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H. Stop
Frost
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asuperiore
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(prostor
zmrazení)
N. Contenitore
cubetti
ghiaccio
(se
dotazione) alimenti congelati e surgelati)
L. Cassetto
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(zonapro
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conservazione
N. Nádobky
na ledové
kostky
(pokud
jsou součástí
M. Cassetto
inferiore
(zona
di congelamento)
dodávky)
N. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.
Poznámka: Všechny přihrádky, police na dveřích
a police lze vyjmout.
Ideální teploty pro skladování potravin jsou nastaveny
z výroby.
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte
návod k obsluze.
Funkce, technické údaje a obrázky se mohou
lišit v závislosti na modelu.

být
nutné vyměnit žárovku.
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Příčiny
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různé (viz
O. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Funkce Fresh Control s technologií 6. smysl
Umožňuje spotřebiči rychle dosáhnout optimálních
podmínek pro uchování potravin vzhledem k vnitřní
teplotě a vlhkosti. Pro zajištění správné funkčnosti
je potřeba zapnout také ventilátor.

Teplota chladicího oddílu
Odlišnou teplotu lze nastavit pomocí tlačítka

Spotřebič disponuje pěti různými ovládacími prvky.
Od mírně nízké teploty
po nízkou teplotu

(vlevo)
(vpravo)

Řešení:

Zapněte spotřebič pomocí tlačítka Stand-by.
Zkontrolujte:
- zda nedošlo k výpadku napájení;
- zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a vypínač na zásuvce je ve správné pozici (to umožňuje
napájení spotřebiče);
- zda jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná;
- zda není poškozen napájecí kabel.

Modely s žárovkou: Odpojte spotřebič od elektrické sítě, zkontrolujte žárovku a v případě potřeby ji vyměňte za
novou (viz kapitola „Výměna žárovky nebo osvětlení LED“).
Modely s žárovkami LED: kontaktujte služby technické pomoci.
Zapněte spotřebič pomocí tlačítka Stand-by.
Zkontrolujte:
- zda jsou dveře řádně dovřené;
- zda spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;
- zda je nastavená teplota vyhovující;
- zda nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.

Na dně chladicího oddílu je voda.

Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.

Vyčistěte odpadní kanálek na rozmrazenou vodu (viz část „Údržba a čištění“).

Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dveří je horký.

Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci.

Není nutné žádné řešení.

Kontrolky teploty v mrazicím oddílu blikají tak, jak je znázorněno na obrázku:

Poplach závady
Poplach signalizuje závadu některé technické součásti.

Kontaktujte autorizované služby technické pomoci.
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